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Povzetek EPAR za javnost 

Imrestor 
pegbovigrastim 

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Imrestor. 
Pojasnjuje, kako je agencija ocenila to zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, na podlagi česar 
je priporočila njegovo odobritev v Evropski uniji (EU) in pogoje njegove uporabe. Povzetek ni 
namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi. 

Za praktične informacije o uporabi zdravila Imrestor naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo 
za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom. 

Kaj je zdravilo Imrestor in za kaj se uporablja? 

Zdravilo Imrestor se uporablja v veterinarski medicini kot pomoč pri programu upravljanja črede za 
zmanjševanje tveganja za klinični mastitis (vnetje vimena) pri kravah molznicah in telicah (krave, ki 
še niso skotile teleta) še 30 dni po telitvi. Vsebuje zdravilno učinkovino pegbovigrastim. 

Za več informacij glejte navodilo za uporabo. 

Kako se zdravilo Imrestor uporablja? 

Izdaja zdravila je le na recept in je na voljo kot raztopina za injiciranje v napolnjenih injekcijskih 
brizgah. Vsebina ene napolnjene injekcijske brizge se injicira kravi molznici/telici pod kožo 
(subkutano) po možnosti 7 dni pred predvidenim datumom telitve. Druga injekcija se daje v 24 urah 
po telitvi. Interval dajanja ne sme biti krajši od 3 dni ali daljši od 17 dni.  

Za več informacij glejte navodilo za uporabo. 

Kako zdravilo Imrestor deluje? 

Pegbovigrastim je modificirana oblika naravne beljakovine, faktor za spodbujanje nastanka kolonij 
govejih granulocitov (bG-CSF), ki spodbuja proizvodnjo in aktivnost belih krvnih celic, imenovanih 
nevtrofilci. Nevtrofilci so del imunskega sistema (naravna obramba telesa), ki pomagajo 
premagovati okužbe. Z dajanjem zdravila Imrestor se poveča število nevtrofilcev v krvi, kar pomaga 
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pri zmanjševanju tveganja za okužbe vimen, ki lahko vodijo v mastitis. 

Kakšne koristi je zdravilo Imrestor izkazalo v študijah? 

V terenski študiji, v katero je bilo vključenih 2465 krav, je bila pojavnost kliničnega mastitisa med 
3. in 30. dnem proizvodnje mleka 9,1% (113/1235) v skupini, zdravljeni z zdravilom Imrestor, v 
primerjavi z 12,4% (152/1230) v skupini, ki je prejela injekcijo brez zdravilne učinkovine. Relativno 
zmanjšanje pojavnosti mastitisa je bilo 26%. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Imrestor? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Imrestor (ki lahko prizadenejo največ 1 od 100 krav) so 
netipične anafilaktoidne (alergijske) reakcije, ki se kažejo kot oteklost sluznic (zlasti sluznice vulve 
in vek), kožne reakcije, zvišana frekvenca dihanja in slinjenje. Ti klinični znaki se običajno pojavijo 
30 minut do dve uri po prvem odmerku in minejo v dveh urah. Lahko je potrebno simptomatsko 
zdravljenje. 

Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Imrestor, glejte 
navodilo za uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

Osebe, ki so preobčutljive za (alergične na) pegbovigrastim, se morajo izogibati stiku z zdravilom 
Imrestor. 

V primeru nenamernega samoinjiciranja nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite 
navodilo za uporabo ali nalepko. Lahko se pojavijo glavobol in bolečine v kosteh in mišicah. Lahko 
se pojavijo tudi drugi učinki, vključno s slabostjo, izpuščajem na koži in drugimi preobčutljivostnimi 
reakcijami (npr. težave z dihanjem in nizek krvni tlak). 

Pri rokovanju z zlomljenimi ali poškodovanimi injekcijskimi brizgami nosite osebno zaščitno opremo, 
tj. rokavice. Po uporabi si rokavice snemite ter si umijte roke in izpostavljeno kožo. 

Kako dolgo traja karenca pri živalih namenjenih za proizvodnjo hrane? 

Karenca je čas, ki mora preteči po uporabi zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za 
prehrano ljudi. Pomeni tudi čas, ki mora preteči po dajanju zdravila, preden se lahko mleko uporabi 
za prehrano ljudi. 

Karenca za meso in mleko krav, zdravljenih z zdravilom Imrestor, je nič dni, kar pomeni, da ni 
obvezne čakalne dobe. 

Zakaj je bilo zdravilo Imrestor odobreno? 

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi 
zdravila Imrestor večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Imrestor 

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Imrestor, veljavno po vsej Evropski uniji, 
izdala 09/12/2015. 
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Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila za zdravilo Imrestor je na voljo na spletni strani 
agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 
Za več informacij o zdravljenju z zdravilom Imrestor naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo 
za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen oktobra 2015. 
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